
נישואי יצחק ורבקה
הראשונים והאחרונים דנו בשתי קושיות בנישואי יצחק ורבקה:•

אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה?◦

אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה? ]לא נדון על קושיא זו[◦

קידושין: “אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת•

לרעך כמוך" )עיין מהרי"ק(

הנה לשון הגמרא "אסור", אולם הרמב"ם והחינוך כתבו "אין ראוי" “וראוי", אבל הטור והשו"ע נקטו לשון "אסור.•

אולם יש שצדדו )דברי יציב( להקל על פי לשון הרמב"ם והחינוך שאינו איסור גמור.

דאם אי אפשר כגון שהוא במקום רחוק ממנה ואי אפשרלשון הטור: “אם אפשר לו לקדשה בעצמו", וביאר הב"י: “•

לו לילך למקומה לראותה או שהיא כבודה בת מלך פנימה ואין אדם יכול לראותה לא יניח מלקדש בשביל זה דלא

אמרו אסור אלא היכא דאפשר"

דברי יציב: “]כל[ שכן אם הוא תלמיד חכם וצנוע ויושב אהלים דהוי כאי אפשר, וק"ו הוא מהא דמשום כל◦

כבודה דידה שרינן ליה לעבור על הך דאסור עד שיראנה, וכל שכן כשהוא בעצמו צנוע ומעלי ולא הסכין

בכזאת מעולם דהוי כאי אפשר ולא שייך אצלו האיסור ודו"ק"

יצחק ורבקה:•

ספר חסידים: “ואין להביא ראיה על יצחק אבינו שלא ראה אותה כי לא היה לו לצאת מארץ ישראל.”◦

מושב זקנים: “היאך קדש יצחק על ידי שלוחו, והא אמרינן בקדושין דאסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה,◦

ונראה לומר דלא קדשה עד שבאת אצלו.” )אולם ר’ אשר וייס ועוד מחברים העירו שיש אומרים שאכן היה

אליעזר שליח לקדש(

צידה לדרך: “ועוד יש לומר שאברהם בדק אותה שאין בה מום על ידי קרוביו שהרי גם יצחק לא ראה את◦

רבקה קודם שנשאה"

ר’ אשר וייס: “אמנם אין זו קושיא כ"כ דאיסור זה אינו מוחלט כמ"ש הנודע ביהודה דאם קיבל על עצמו שלא◦

תתגנה עליו מותר"

אברהם ושרה:•

מהרש"א: "ויש לומר דודאי ראה אותה בנעוריה קודם שנשאה … אלא דאחר שהיתה נשואה לו לא ראה אותה◦

מתוך צניעותה והוא חשב כי לא עמדה ביפיה בזקנתה כי היתה בעת הזאת לפי הכתובים יותר מס’ שנה"

לבוש: “יש מקשין … ונראה לי שאינה קושיא דהא דאסור לישא אשה עד שיראנה היינו שיראה שאין בה מום◦

ולא תתבזה עליו וזה עשה אברם וודאי ראה אותה קודם שנשאה שלא יהא בה מום אבל לא נתן לבו להתבונן

ברוב יפיה עד עכשיו כו’"

צידה לדרך: "ונראה לי דהקושיא מעיקרא ליתא משום שאברהם לא היה צריך לראות את שרה קודם שנשאה◦

שלא יהא בה מום ולא תתבזה עליו מפני שכבר הוחזקה ליפה מראה שאין כמותה כדאמרינן בפרק קמא

דמגילה ובפרק בן סורר ומורה "יסכה זו שרה שהכל סוכין ביפיה כו’" …”



יגל יעקב: "ולענ"ד היה נראה לתרץ ]קושית המהרש"א[ על פי מה שראיתי בילדותי כד הוינא טליא כבר ט"ו◦

תשובה אחת מאלוף נעורי הה"ג הצדיק קדוש יאמר לו מו"ה ר’ אברהם יקיר ז"ל שנקטף ל"ע באביב ימיו ר"ל

שהשיב על הקושיא של ההפלאה בהא דשלח אברהם ויצחק לאליעזר לקדש לו את רבקה שלא בפניו והרי

אסור לקדש עד שיראנה ]ולמה שכתבתי לעיל בדעת הראב"ד דסומכין על אחרים ליכא איסורא לק"מ[ ותירץ

דכיון דכל הטעם הוא שמא יראה בה אחר כך דבר מגונה, והא תינח אם בדעתו להסתכל בה גם אחר נישואין

אבל יצחק אבינו לא היה בדעתו להסתכל בה גם אחר נישואין והיה בדעתו לילך בדרכי אביו אברהם שאמר

הנה נא ידעתי וכפירש"י שם אם כן ממילא אין חשש שמא יראה בה דבר מגונה וכההוא דמסכת שבת … אם כן

בכה"ג לא שייך איסורא דרז"ל ע"כ דפח"ח"

ר’ אלישיב: "ומה שהעולם רגיל לתרץ שהאיסור הוא רק כשיש חשש שיראנה, ואברהם ע"ה לא חשש לזה,▪

זה אינו דלא פלוג רבנן, ועוד דהא חזינן הכא דבסוף ראה אותה"

איברא דעצם הסברא כבר נקט לה הנודע ביהודה לדבר פשוט: “ואם גומר בדעתו שהוא מרוצה אפילו•

ימצא בה דבר מגונה אין כאן איסור".

דברי יציב: “ולדרכינו כיון שמעולם לא נסתכל ויושב אהלים היה לא שייך אצלו האיסור דהוי כאי אפשר"◦

קידושין

האיש מקדש בו ובשלוחו האשה מתקדשת בה ובשלוחה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו:מתני’ 

 השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלחגמ'

שיבוטא

איכא דאמרי בהא איסורא נמי אית בה ]רש"י: אם יכול לקדש בעצמו וקידש ע"י שליח דמצוה שיראנה שמא תתגנה עליו[

כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה

ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך

וכי איתמר דרב יוסף אסיפא איתמר האשה מתקדשת בה ובשלוחה השתא בשלוחה מיקדשא בה מיבעיא אמר רב יוסף מצוה

בה יותר מבשלוחה כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטא אבל בהא איסורא לית בה כדר"ל דאמר ר"ל טב

למיתב טן דו מלמיתב ארמלו:

 כשהיא נערה אין כשהיא קטנה לא מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימאהאיש מקדש את בתו כשהיא נערה:

רבי אלעזר אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה:

 ואע"ג דאמר לעיל דאיסורא ליכא משום דטב למיתב טן דו ה"מאסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה.]תוספות:[ 

בגדולה שהיא מתקדשת ע"י עצמה דכיון שנתרצית ליכא למיחש שמא תחזור אבל קטנה שמתקדשת ע"י אביה איכא למיחש

שמא אם היתה גדולה לא היתה מתרצית ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפי' קטנות היינו משום שבכל יום ויום הגלות

מתגבר עלינו ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה

1לעולם:

רמב"ם

מצוה שיקדש אדם את אשתו בעצמו יותר מעל ידי שלוחו. וכן מצוה לאשה שתקדש עצמה בידה יותר מעל ידי שלוחה.

ואע"פ שיש רשות לאב לקדש בתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה לכל מי שירצה אין ראוי לעשות כן אלא מצות חכמים שלא

  קידושין מא.1

http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=20&daf=41&format=text


יקדש אדם בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר לפלוני אני רוצה. וכן האיש אין ראוי לקדש קטנה ולא יקדש אשה עד

2שיראנה ותהיה כשרה בעיניו שמא לא תמצא חן בעיניו ונמצא מגרשה או שוכב עמה והוא שונאה:

בית יוסף

]טור[ אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמו אסור לקדשה על ידי שליח אלא אם כן מכירה

פשוט הוא דהשתא ליכא למיחש שמא יראה בה דבר מגונה תתגנה עליו שכבר הוא מכירה ואם יש אלא אם כן מכירה ומ"ש

לומר דאם אי אפשר כגון שהוא במקום רחוקאם אפשר לו לקדשה בעצמו בה דבר מגונה סבר וקביל … ודקדק רבינו לכתוב 

ממנה ואי אפשר לו לילך למקומה לראותה או שהיא כבודה בת מלך פנימה ואין אדם יכול לראותה לא יניח מלקדש בשביל

3זה דלא אמרו אסור אלא היכא דאפשר

אברהם ושרה

בבא בתרא

4 מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לההנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה אתאברהם אפילו בדידיה לא איסתכל דכתיב 

מהרש"א

ויש לדקדק היאך לא היה מסתכל אברהם בשרה מעולם … והרי אמרו בפרק ב’ דקדושין אסור לאדם שיקדש אשה עד

שיראנה שמא יראה בה כו’ … ויש לומר דודאי ראה אותה בנעוריה קודם שנשאה … אלא דאחר שהיתה נשואה לו לא ראה

5אותה מתוך צניעותה והוא חשב כי לא עמדה ביפיה בזקנתה כי היתה בעת הזאת לפי הכתובים יותר מס’ שנה

לבוש

יש מקשין … ונראה לי שאינה קושיא דהא דאסור לישא אשה עד שיראנה היינו שיראה שאין בה מום ולא תתבזה עליו וזה

6עשה אברם וודאי ראה אותה קודם שנשאה שלא יהא בה מום אבל לא נתן לבו להתבונן ברוב יפיה עד עכשיו כו’:

צידה לדרך )לר’ יששכר בער איילנברג(

]הביא דברי רבו הלבוש, וכתב:[ ואני אוסיף נופך משלי ואומר שכן דייק הלשון "עד עכשיו לא הכיר כו’" לא אמר "עד

עכשיו לא ראה כו’" וק"ל ...

אמנם אין כן דעת רבינו בחיי ז"ל שכתב וז"ל

ודעת רז"ל שלא נסתכל בה מעולם עד אותה שעה כי אברהם לענוותנותו הגדולה היה כורת ברית לעיניו כו’
עכ"ל.

הרי כתב בהדיא שלא נסתכל בה מעולם. ובאמת שכן משמע בהדיא מפשטא דלישנא בגמרא …

ונראה לי דהקושיא מעיקרא ליתא משום שאברהם לא היה צריך לראות את שרה קודם שנשאה שלא יהא בה מום ולא

תתבזה עליו מפני שכבר הוחזקה ליפה מראה שאין כמותה כדאמרינן בפרק קמא דמגילה ובפרק בן סורר ומורה "יסכה זו

7שרה שהכל סוכין ביפיה כו’" …

.  הלכות אישות ג:יט2
.  בית יוסף אה"ע סימן ל"ה3
  בבא בתרא טז.4
.פה, הובא   מהרש"א ח"א שם5
.  לבוש האורה בראשית יב:יא6
 יישוב ז’ שהביא תירוץ זה מהספר מעדני אשר למחבר בן זמנינו, ולא ראה שכבר נמצא בספר צידה לדרך.פהועיין 7

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_03_77.pdf
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40159&pgnum=228
https://www.hidabroot.org/question/255499
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14320&pgnum=434
https://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=23&daf=16&format=text
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14266&pgnum=122
http://hebrewbooks.org/rambam.aspx?sefer=4&hilchos=22&perek=3&halocha=19


8ועוד יש לומר שאברהם בדק אותה שאין בה מום על ידי קרוביו שהרי גם יצחק לא ראה את רבקה קודם שנשאה ...

יגל יעקב

ולענ"ד היה נראה לתרץ ]קושית המהרש"א[ על פי מה שראיתי בילדותי כד הוינא טליא כבר ט"ו תשובה אחת מאלוף נעורי

 בהא9הה"ג הצדיק קדוש יאמר לו מו"ה ר’ אברהם יקיר ז"ל שנקטף ל"ע באביב ימיו ר"ל שהשיב על הקושיא של ההפלאה

דשלח אברהם ויצחק לאליעזר לקדש לו את רבקה שלא בפניו והרי אסור לקדש עד שיראנה ]ולמה שכתבתי לעיל בדעת

הראב"ד דסומכין על אחרים ליכא איסורא לק"מ[ ותירץ דכיון דכל הטעם הוא שמא יראה בה אחר כך דבר מגונה, והא תינח

אם בדעתו להסתכל בה גם אחר נישואין אבל יצחק אבינו לא היה בדעתו להסתכל בה גם אחר נישואין והיה בדעתו לילך

בדרכי אביו אברהם שאמר הנה נא ידעתי וכפירש"י שם אם כן ממילא אין חשש שמא יראה בה דבר מגונה וכההוא דמסכת

 …10שבת … אם כן בכה"ג לא שייך איסורא דרז"ל ע"כ דפח"ח

ובכל זה לאוו כללא הוא כי היו גם צדיקים גדולים שלא היו נוהגין סלסול זה בעצמן והוא על דרך "אביך במאי זהיר טפי

כו’" וגם בש"ס מצינו בתנאים הקדושים שלא היו תופסים בזה כמדתו של אאע"ה … בעובדא דאבא חלקיה ב"ב דחוני

המעגל דהוי נפקא דביתהו כי מיקשטא כו’ שלא אתן עיני באשה אחרת כו’ ויש לי בזה עוד טעמים וחילוקים כמוסים מה

שלא ניתן להעלות במכתב ועיין ברמב"ם שראוי לילך בדרך הממוצע …

הנה כבר נתבאר לדינא דרך הנכון בזה, ואמנם אומר לך אהובי עוד כלל גדול בדרכי השם שכל מה שהאדם מוזהר עליו

מדינא או דבר שמחויב לעשותו מדינא בוודאי אין להשיב מפני כל … אבל דבר שאינו מדינא רק חומרא וחסידות צריך

מאוד לשקול הדבר במאזני צדק באיזו פעם לעשות ובאיזו פעם לחדול, אי משום יוהרא אי משום שלא ישומם מדעת הבריות

… ומכל שכן בנוגע לענין שידוכין אשר כל יומא זמנא הוא בוודאי חס ושלום לאחר על ידי זה אפילו זמן כל שהוא בשביל

דברים כאלה בשגם הרמב"ם ושולחן ערוך פסקו הלכה פסוקה שראוי לעשות כן וד"ל.

ר’ יקותיאל יהודה הלברשטאם

ובבית יוסף … ולפענ"ד דכל שכן אם הוא תלמיד חכם וצנוע ויושב אהלים דהוי כאי אפשר, וק"ו הוא מהא דמשום כל

כבודה דידה שרינן ליה לעבור על הך דאסור עד שיראנה, וכל שכן כשהוא בעצמו צנוע ומעלי ולא הסכין בכזאת מעולם

דהוי כאי אפשר ולא שייך אצלו האיסור ודו"ק …

ובזה י"ל מ"ש המהרש"א … ולדרכינו כיון שמעולם לא נסתכל ויושב אהלים היה לא שייך אצלו האיסור דהוי כאי אפשר.

יצחק ורבקה

ספר חסידים

( "ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ְוִהֵֵּנה ִעֵֵּתְך ֵעת ֹּדִֹדים ]ָוֶאְפרֹׂש ְְּכָנִפי ָעַלִיְך ָוֲאַכֶֶּסה ֶעְרָוֵתְך ָוֶאָָּׁשַבע ָלְך ָוָאבֹוא ִבְבִריתיחזקאל טז:חכתיב )

ֹאָתְך ְנֻאם ֲאדֹ-ָני ְיקִוק ַוִֵּתְהִיי ִלי[", אדם שרוצה לקחת אשה ורוצים ליתנה צריך לעבור שם לראותה וגם היא תראה אותו שם

( "ַאל ֵַּתֲחרֹׁש ַעלמשלי ג:כטלא ישרה בעיניו לא יקחנה, ואם יקחנה בלא ראיה שמא ישנאנה ויקוה ויתאוה למיתתה וכתיב )

ֵרֲעָך ָרָעה ]ְוהּוא יֹוֵׁשב ָלֶבַטח ִאֵָּתְך[.

11ואין להביא ראיה על יצחק אבינו שלא ראה אותה כי לא היה לו לצאת מארץ ישראל.

.  צידה לדרך שם8
לא מצאתי.9

ומה שהעולם רגיל לתרץ שהאיסור הוא “ יישוב ד’. אולם שם הביא שר’ אלישיב דחה סברא זו:פהוכן תירצו בעיון יעקב ובמשנה הלכות, עיין 10
רק כשיש חשש שיראנה, ואברהם ע"ה לא חשש לזה, זה אינו דלא פלוג רבנן, ועוד דהא חזינן הכא דבסוף ראה אותה". איברא דעצם הסברא

 לדבר פשוט: “ואם גומר בדעתו שהוא מרוצה אפילו ימצא בה דבר מגונה אין כאן איסור".הנודע ביהודהכבר נקט לה 
.  ספר חסידים סימן שפ"ט11
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מושב זקנים

היאך קדש יצחק על ידי שלוחו, והא אמרינן בקדושין דאסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה, ונראה לומר דלא קדשה עד

12שבאת אצלו.

צידה לדרך

]עיין לעיל בסוף דבריו[

ר’ אשר וייס

אמנם אין זו קושיא כ"כ דאיסור זה אינו מוחלט כמ"ש הנודע ביהודה )מהדורא קמא אהע"ז סי' ע"ז( דאם קיבל על עצמו

שלא תתגנה עליו מותר, וברש"י בקידושין שם מבואר דרק אם יכול לקדשה בעצמו אסור לקדשה ע"י שליח, ויצחק הרי

13נאסר עליו לצאת לחוץ לארץ כמ"ש רש"י )כ"ו ב'( וכ"כ החזקוני )כ"ד ח’( ולא היה יכול לקדשה בעצמו

ראיה אחר שידוכין קודם קידושין ונישואין

דרישה

ומה שאנו נוהגין בשידוכין שבינינו שרובא דרובא משדכין על ידי שדכן ושליח ואין החתן רואה אותה היינו משום דאין זה

אלא שידוכין בעלמא שנתקשרו יחד אבל מכל מקום החתן רואה את הכלה קודם שיכניסנה ויקדשנה

או שאנו סומכין על מה שכותבין התוספות בריש באיש מקדש על מה שאנו משיאין הקטנה … ואם כן גם כן אם היה מחייב

להמתין עד שיראנה דלמא בתוך זמן יארע איזה סיבה שאינו יכול לקדשה והוי כמו אי אפשר שכתב בית יוסף דמותר

14לקדשה:

בית הילל

והנה תמיה מ"ש ]הדרישה[ כשיקדשנה איך נשכח ממנו שעושין סעודה בלילה קודם החופה שקורין חתן מא"ל ושם מספרים

החתן עם הכלה ורואין זה את זה לפני כל הקרואים ובודאי מפני זה תיקנו סעודה זו ומנהג של ישראל תורה היא ועושין

סעודה כדי לחבבם זה את זה שלא תתגנה על זה וסבור וקיבל שלא יהיה מזה איזה טענה וזה פשוט

15ועיין עוד שם בפרישה טעם אחר והוא טעם חלוש מאד אלא עיקר כמו שכתבתי:

בית שמואל

ומה שאין אנו נזהרין בזה ועושין שדוכין ואין החתן רואה הכלה, משום דאינו אלא שדוכין, וקודם הקידושין רואה אותה,

ולזה סמך לסעודה שעושים בלילה קודם החופה כדי שיראה אותה. בית הלל.

16ועוד היתר כמו שכתבו בתוספות דאנן מתי מעט. ועיין דרישה:

טיב קידושין )מהרא"ל צינץ(

וכתב הבית שמואל ]בדרכו הראשון[ … ואני אומר כי לא זו הדרך מוציאתו מידי חששא זו דהא קשה לכאורה בגמרא מה

חשש יש באינו רואה אותה, אם יראה אותה אחר כך ולא תטב בעיניו הרי בידו לגרשה …

ויבאיה, והוסיף בסוגריים: “וכדי לבוחנה אז אם ראויה לו מצד שיחזור הענן על האהל לכן ספר פענח רזא שם. וכן כתב ב  מושב זקנים כד:סז12
וגומר", ועיין שם ברזא דמאיר הערות פ"ה ופ"ו.ויאהביה וגומר ויקח וגומר והדר 

.  קידושי רבקה וברכות ארוסין )תשע"ו(13
.  דרישה שם אות ב’14
.נטעי גבריאל, הלכות נישואין חלק א’ פרק ד’ סעיף ב’. ועיין   בית הילל שם סוף סעיף א’15
בית שמואל שם ס"ק ב’.16
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וצריך לומר דמכל מקום איכא חשש שכדי בזיון היא לה כי יאמרו הבריות מה ראתה זו להתגרש, אם כן גם בשדוכין ודאי

אין לסמוך על מה שיראנה אחר כך ]ו[אם לא תטב יבטל השידוך, דודאי בזיון הוא דהא הקנס חייב מטעם בושת, ואם כן

צריך לראותה קודם השידוך, וכל שכן שאין לסמוך על לילה שקודם החופה שיראנה אז ואם לא תיטב בעיניו יבטל השדוך

17דכדי בזיון הוא אחר ההכנה שטבח טבוח והכל מתוקן לסעודה:

ערוך השולחן

]הביא דברי הבית שמואל, והוסיף:[ ומיהו לכתחלה וודאי יותר נכון שהתחן יראה הכלה קודם השידוכין דאם לא כן אולי

אף שקודם החופה לא תישר בעיניו )ו(יתבייש מלנתק התנאים

18ובמדינתינו נתפשט עכשיו המנהג שרואים זה את זה קודם התנאים ומנהג כשר הוא הבנוי על קו הדין והשלום:

(האדמו"ר מסטראפקובר’ אברהם שלום הלברשטאם )

ופעם בא לפני רבינו איש נכבד בנן של קדושים, והתייעץ עם רבינו בענין שידוך, שהציעו לו נכבדות לבנו, אבל אבי

המדוברת אינו רוצה שיראה החתן את הכלה לפני התנאים, משום צניעות, ונותן טעם לדבריו שזהו לצד גודל החסידות

שהוא מתנהג בו.

ואמר לו רבינו, הנה בזמן הזה קשר התנאים הוא ענין חזק, ועל כן הוא בכלל מה שאמרו חז"ל אסור לאדם … ומכיון שהוא

רוצה להיות צדיק יותר ממה שאמרו חז"ל, אם כן הרי הוא בכלל וי-צדקתך )ביטוי על מי שמתהדר בחסידות יתירה( ועם

19וי-צדקתך לא תשתדך.

ר’ יקותיאל יהודה הלברשטאם

נשאלתי למה לא נהיגי ולא חזינן אצל רבנן קשישאי שיקפידו בחתונת בניהם על דאסור לקדש האשה עד שיראה. נלפע"ד

דהיינו דוקא כשהוא בלבדו, אבל כשסומך על אביו ועל אמו או אפילו על אוהביו וידידיו שלבו סמוך ובטוח עליהם שיותר

בקיאין ממנו במה שהוא דבר מגונה ודורשי טובתו ושלומו המה שרשאי לסמוך על זה, וכעין עד אחד נאמן באיסורין וכדומה

20כבכתובות )דף פה.( קים ליה בגווה ודו"ק ומהימן לי כבי תרי ודו"ק.

ועל כל פנים הסכמתי שפיר למנהג אבוה"ק זי"ע, דלהרמב"ם והחינוך לא הוי איסורא, וגם דבכה"ג הוי בגדר אי אפשר

דליכא איסורא למ"ש הבית יוסף דבאשה צנועה שרי אף לכתחלה, והוא הדין כשהחתן צנוע ומעלי וחייש להרהורא ח"ו

דשרי ויאי עביד שלא יראנה, …

ועוד נלפענ"ד ]כנ"ל בשפע חיים[

ר’ חיים מרדכי יעקב גאטליב

על דבר שאלתך בעניני שידוכין שהנהוג לילך מקודם לראות וליראות, ואצל צדיקי הדור היה המנהג לסמוך בענין זה על

קרוביהם וקרובותיהם ולדעתך היה מהחיוב על כל אדם לעשות כן …

.  טיב קידושין שם סוף ס"ק א’ ד"ה וכתב הבית שמואל17
.  ערוך השולחן שם סוף סעיף ב’18
.  דברי שלום )תשע”ג( עמודים תקה-קו19
, ודבריו שהועתקושו"ת דברי יציב אה"ע סימן מ"ח. ועיין דבריו בזה באריכות בנטעי גבריאל, שידוכים ותנאים, עמוד נהשפע חיים, הובא ב20

בנטעי גבריאל הם כלולים בתוך תשובה זו.
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